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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,

i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Yo sustituyo a Rafa Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

I de moment, mentre no s’incorpori la secretària...

S’incorpora ara Laura Camargo.

Molt bé. Idò amb l’acord de tots (...) aquesta substitució

temporal.

Proposició no de llei RGE núm. 4358/15, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 4358/15, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Alcover, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, intentaré no exhaurir aquest temps. Mirin, aquesta

és una proposició de llei que vàrem presentar per intentar

palAliar un dels -segons el nostre punt de vista- un dels

principals greuges en matèria econòmica que va infligir el

Govern de l’Estat a l’anterior legislatura, i no és altre que el no

compliment d’una obligació legal emanada de l’Estatut

d’Autonomia, en concret de la disposició transitòria novena del

nostre Estatut, que preveia que hi hauria unes inversions de la

mitjana de l’Estat, que s’havien valorat l’any 2007 en 2.800

milions d’euros, a raó de 400 milions anuals.

Aquests 400 milions contemplaven no només les

anomenades inversions estatutàries sinó les inversions ja

previstes en els pressuposts generals. El que va passar és que

mentre a l’anterior legislatura del pacte sí que es varen assumir

aquests compromisos legals i es varen fer inversions d’una

mitjana de 400 milions d’euros, l’anterior legislatura idò va

caure en picat, i fins arribar l’any 2014 una inversió de 74

milions d’euros. Clar, hi havia 325 milions d’euros de

diferència.

Segons els nombres que hem pogut fer, la diferència

d’aquests 2.800 milions d’euros és que se n’han pressupostat

2.100 -per tant aquí ja hi ha una diferència de 700 milions

d’euros-, més que quan es feien les inversions estatutàries es

varen aprovar 24 projectes a raó de 859 milions d’euros, dels

quals només se’n varen ingressar 359; per tant també al voltant

de 500 milions d’euros falten per ingressar. En global i en

resum se’ns deuen 1.200 milions d’euros que, evidentment, de

tenir aquests doblers l’escenari econòmic seria diferent; no és

que poguéssim tirar les campanes al vol però el límit de dèficit

seria una altra lluita, el deute no estaria fregant els 9.000

milions d’euros, etc., etc., etc., i evidentment s’haguessin fet

inversions del tot necessàries en aquesta comunitat.

Com que nosaltres creim que no podem deixar passar

aquesta ocasió, creim que hem d’instar el Govern de l’Estat a

tenir en compte o a preveure en els pressuposts generals de

l’Estat aquestes inversions. Els diputats socialistes de Madrid

ja varen presentar les esmenes per fer front a aquests canvis

legislatius de la Llei de pressuposts, però, clar, entenem que si

des del Parlament de les Illes Balears també donam una

empenta més supòs que tendran més força a l’hora de poder

aprovar almanco qualcuna d’aquestes esmenes. Les esmenes

anaven en dos sentits: primer, repartir inversions, i, per un altre,

allargar el termini de les inversions estatutàries, perquè la

disposició transitòria novena marcava un termini de set anys

que acabaven l’any 2014; evidentment, com que hi ha hagut

quatre anys de govern del PP en què no es va tenir en compte

cap inversió estatutària, proposam una pròrroga de quatre anys

més d’aquestes inversions.

També vull recordar que durant l’anterior legislatura del

govern Bauzá no es va presentar ni un projecte a l’Estat per fer

front a aquestes inversions estatutàries, i això sí que és una

passa enrere respecte de les nostres reivindicacions a l’Estat.

De totes maneres també vull recordar que -crec, però m’ho

confirmaran els anteriors diputats de l’anterior legislatura- que

es va aprovar una PNL l’anterior legislatura en què s’instava el

Govern a litigar per reclamar aquestes inversions estatutàries,

cosa que no es va fer mai. Per tant, y para que no decaiga, idò

presentam aquesta PNL a veure si entre tots aconseguim

almanco que el que no ha arribat arribi, encara que sigui els

propers anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per a la defensa... Torn de fixació de

posicions de major a menor, tret del grup al qual pertany la

presidència del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc,

segons l’article 80 del Reglament del Parlament.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat

Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular no

podem donar suport a aquesta proposta que fa el Partit

Socialista. De fet consideram que açò és una proposta

d’impossible compliment, és impossible que l’Estat inclogui o

modifiqui els pressupostos per incloure una partida de 1.000 o

de 1.200 milions d’euros en inversions estatutàries. És

impossible, i és impossible no només per al govern Rajoy, seria

impossible també per al govern de Pedro Sánchez o de Pablo

Iglesias, el que fos. És impossible. Per tant fan una proposta

sabent que no es podrà fer, que no es podrà dur a terme. 

Perquè, a més, jo em deman: si aportam o si afegim aquests

1.000 milions d’euros als pressupostos, quins projectes es

faran?, quins projectes hi ha presentats per avalar aquests 1.200

milions d’euros? Ni un. Per tant, és a dir, és fer volar coloms
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voler que ara s’incloguin 1.000 milions d’euros per fer no

sabem què. 

A més consideram que aquests tipus de propostes fan un

flac favor a la credibilitat del Parlament. Presentar propostes

populistes que queden molt bé davant dels mitjans de

comunicació sabent cert que no es poden dur a terme, per tant

enganant el ciutadà, crec que honradament no s’haurien de fer

en aquest parlament. 

Per altra banda consideram que una volta la presidenta del

Govern, Francina Armengol, ha aconseguit el compromís del

president Mariano Rajoy de convocar la comissió bilateral per

tractar precisament temes de finançament, allò lògic seria

plantejar aquestes qüestions dins aquest espai que s’obre, i que

hi ha el compromís per part del Govern central d’obrir a la

comunitat autònoma. Per tant jo crec que el millor i el més

raonable és proposar aquestes qüestions dins aquesta comissió

bilateral.

Però el tema de les inversions estatutàries és un tema molt

més espinós del que el Sr. Alcover ens ha volgut fer veure avui

aquí. I ho ha dit molt bé, és a dir, es van firmar convenis l’any

2008, 2009 i 2010; el 2011, governant el Partit Socialista a

Madrid, no se’n va firmar ni un. Per tant no només són els

quatre anys del Partit Popular sinó que també hi ha un any del

govern socialista, que no hi va haver convenis per fer

inversions estatutàries. Es van firmar 22 convenis, el que va

suposar un compromís d’inversió de 859 milions d’euros, molt

bé, i només l’Estat va transferir 359 milions, van quedar 500

milions enlaire, 500 milions que el govern del pacte tampoc no

va reclamar, que el govern del pacte ningú no ho sap però no

varen arribar aquests doblers i ningú no va dir res en aquesta

qüestió. Hi ha un cas que és totalment estrambòtic, que és el cas

del conveni ferroviari; uns preveien unes obres de 443,7

milions d’euros i només en van arribar 57,5, i el Govern va

adjudicar obres per més de 200 milions d’euros sense tenir

partida pressupostària aprovada, un autèntic desgavell; és a dir,

sense tenir la partida, amb només 57 milions d’euros, van

adjudicar per valor de més de 200. 

Per tant, i com deia abans, l’any 2011 no es va signar cap

tipus de conveni amb el president Rodríguez Zapatero. En

Zapatero va suspendre qualsevol inversió estatutària que es

pogués donar, una decisió que evidentment es va allargar en els

quatre anys del govern del Partit Popular, però hem de tenir en

compte que hi havia una crisi econòmica, que ens vam trobar

-el Partit Popular- un estat totalment en fallida, amb un dèficit

de més de 90.000 milions d’euros, amb un deute brutal que s’ha

ampliat. Per tant en la situació amb què es troba el Partit

Popular el Govern era impossible posar doblers per a més

inversions.

A açò, a aquesta situació que tenim, és a dir, per una banda

la impossibilitat material de posar més inversions per part de

l’Estat, perquè ja en Zapatero tampoc no tenia possibilitat

material de posar-ne, ens trobam que dels 359 milions d’euros

que van arribar 159 milions es van desviar a despesa corrent.

L’any 2011 bona part dels convenis signats no estaven

executats i no s’havien justificat les actuacions en els terminis

establerts, i el Govern a més a més s’havia de rascar 150

milions d’euros de recursos propis que no tenia per poder fer

front als convenis signats dels quals els doblers ja havien

arribat però que el govern antic havia desviat, ja dic, a despesa

ordinària. Què va fer el govern anterior?; el primer que havia

de fer era salvar aquests 359 milions d’euros; intentar que, dels

159 milions d’euros que havien desaparegut, intentar no haver-

los de tornar a l’Estat, i per tant es va posar en marxa tot d’una

intentar negociar amb el Govern central tota una sèrie

d’addendes, tota una sèrie de pròrrogues, tota una sèrie de

canvis d’objecte de determinats convenis, per intentar

reprogramar les actuacions i intentar salvar aquests 159 milions

d’euros que no es podien justificar i que no teníem. La idea era,

per tant, arribar a acords amb el Govern central a fi

d’harmonitzar els terminis d’execució i justificació dels

convenis a les disponibilitats pressupostàries de la comunitat

autònoma, i per complir açò es van negociar 11 addendes i 8

resolucions per a la pròrroga, el canvi d’objecte i la

redistribució pressupostària dels convenis signats amb l’Estat,

i també es van negociar 3 addendes i 9 resolucions per als

convenis signats per al desenvolupament de les inversions de

l’Estat.

Què tenim avui? Avui tenim que dels 359 milions transferits

pel Govern central s’ha executat ja un 81,6% de les actuacions

i s’han justificat fins a dia d’avui 286 milions d’euros, el que

suposa un 79%. A part d’aquests 286 milions, la CAIB en

aquests moments es troba ja en disposició de poder justificar 50

milions més del conveni signat dia 16 d’octubre de 2008, i

només hi ha en aquests moments una partida de 7, o un

conveni, de 7,1 milions, és a dir, un 1,99% del total transferit,

del qual l’Estat està demanant el seu reintegrament. Hem pogut

pràcticament salvar el 98% de tot el que es va transferir a

aquesta comunitat autònoma, i ens queda -que açò serà una

feina d’aquest govern- intentar salvar aquests 7,1 milions

d’euros que falten i que ja l’Estat està demanant el seu

reintegrament.

Per tant el govern anterior va estar preocupat i ocupar a

salvar aquests 359 milions d’euros que havien arribat en

inversions estatutàries. Ha fet un esforç titànic per no haver de

retornar ni un euro. 

Davant aquesta realitat, el Partit Socialista i els que

l’acompanyaven en aquell govern del segon pacte de progrés,

des del meu punt de vista, en qüestions d’inversions estatutàries

haurien de mantenir un prudent silenci, perquè el desgavell que

ens vam trobar l’any 2011 és enorme. Van ser incapaços, per

una banda, de reclamar allò que estava conveniat, 500 milions

que no van ni tan sols demanar. Van desviar, del poc que va

arribar, 150 milions d’euros a despesa corrent. En Rodríguez

Zapatero va ser el primer que es va negar a firmar nous

convenis l’any 2011 i tampoc ningú no va dir res, no vam sentir

el Sr. Alcover que en Rodríguez Zapatero..., no, ara d’en Rajoy

sí, però d’en Rodríguez Zapatero, eh?, ens hem oblidat, i va ser

el primer que no ho va poder fer. Jo no el culp, en Zapatero, el

culp per la mala gestió econòmica que va dur, però no el culp

perquè en aquell moment era impossible posar doblers per a

més inversió.

Van deixar un país que era incapaç de pagar les nòmines i

molt manco, per tant, de poder fer inversions, i avui

particularment em sembla mentida que encara es vulgui culpar

el Partit Popular de no haver demanat més inversions
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estatutàries quan el govern de Bauzá tenia prou feines per

intentar justificar els doblers que havien arribat i que el govern

Antich havia desviat a despesa corrent. 

Per tant el nostre vot serà en contra. Entenem que és una

proposta populista, de cara a la galeria, que no té cap

possibilitat que es pugui complir, que demana una qüestió que

és d’impossible compliment, que explica la història de les

inversions estatutàries d’una forma molt parcial i simplista, i a

més entenem que hi ha altres camins per reclamar aquestes

inversions, com ja he dit que seria el cas de la comissió

bilateral, que jo crec que és el punt i és el moment on s’han de

presentar, davant (...), totes aquestes qüestions, i no ara

demanar una modificació dels pressupostos generals perquè

s’hi puguin incloure tots aquests doblers. Per tant el nostre vot

serà contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre partit estam

d’acord amb aquesta proposició no de llei. Està clar que els

doblers són de tots i de totes, i és necessari, per intentar

impulsar en aquesta legislatura que comencem, amb un canvi

polític, de color, noves formes de fer política, invertir el que és

necessari per a la nostra comunitat.

D’altra banda no podem passar de llarg que una altra

vegada més el PP vol posar els interessos partidistes davant

dels interessos de la ciutadania. Estem farts, molt farts, de tenir

un “austericidi” balear; ja és hora que des de Balears tinguem

una finançació justa. Portem quatre anys de record, de

retallades -perdó-, i és el moment de demanar a Madrid; tantes

vegades, portem anys, dècades demanant una inversió o unes

inversions estatutàries necessàries, i és el moment d’intentar

impulsar des d’aquí amb iniciatives, i aquesta serà la

legislatura, n’estem convençuts, i a més a més amb aquestes

iniciatives i amb aquests doblers arribarà un moment en arribar

amb propostes, i realment tenir una comissió bilateral.

Demanaria al PP en aquest cas quantes vegades s’ha reunit el

Sr. Rajoy amb el Sr. Bauzá durant aquests quatre anys per

parlar realment de finançació; seria una reflexió i ho deix aquí.

I ja per acabar també no podem obviar, encara que el PP ara

ho ha comentat, que el Sr. Zapatero, el nostre expresident, no

va portar a terme totes aquestes inversions i ha arribat el

moment del canvi. Per tant des del nostre partit serà a favor el

vot. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Anuncii en primer lloc el vot favorable

del Grup MÉS per Mallorca a aquesta proposta. Creim que és

de justícia que es demani el compliment d’una llei orgànica

com és l’Estatut d’Autonomia, que amb la seva famosa

disposició transitòria novena havia de venir a compensar les

Illes Balears situant-nos a la mitjana de l’Estat en inversió fins

a l’any 2014 o, en qualsevol cas, fins a l’aprovació del règim

especial de Balears, i al cap i a la fi ni una ni l’altra, ni s’ha

arribat als 2.800 milions d’euros, ni s’ha arribat a un nou règim

especial per a les Balears que compensi la nostra insularitat.

De totes maneres el nostre grup vol presentar, plantejar una

esmena, perquè si no entenem que la proposta podria quedar un

poc coixa. Ja ho ha esmentat el Sr. Alcover, que s’havia

plantejat ja anteriorment, la passada legislatura, el tema de

reclamar, que el Govern reclamàs aquests doblers per altres

vies. Per això creim que és necessari no només instar el Govern

de l’Estat a incloure les inversions, sinó també -i aquesta és la

nostra esmena- instar el Govern de les Illes Balears a utilitzar

els mitjans necessaris, inclosa la via judicial, per exigir a l’Estat

el compliment de les inversions previstes a la disposició

transitòria novena. Aquesta seria la nostra esmena, que entenc

que afectaria sobretot els 500 milions d’euros que estan ja

conveniats, com podrien ser els del conveni ferroviari, i que no

s’han arribat a fer efectius. 

Ens preocupen també les inversions que no s’han arribat a

negociar per l’incompliment per part del Govern de les Illes

Balears de la càrrega que li imposava l’Estatut d’Autonomia de

proposar al Ministeri d’Hisenda els convenis oportuns, prevista

a l’apartat 2 de la disposició transitòria novena, que estaríem

parlant, com ja s’ha dit, d’uns 700 milions d’euros que es

podrien perdre per no haver proposat els convenis oportuns.

Això sí que em sembla preocupant i que en qualque moment

s’haurien de passar comptes del perquè el Govern no va

complir amb aqueixa obligació, sobretot si aquesta manca

d’actuació suposa que es perdi el dret a reclamar aquestes

inversions.

Ara ens trobam, com deia, sense REB i sense inversions

estatutàries, i amb uns pressuposts generals de l’Estat que si bé

entenem que, com deia el Sr. Camps, ens hem trobat amb una

situació econòmica els darrers anys molt complicada, entre que

no s’hagin previst les inversions estatutàries i se’ns torni a

deixar any rere any a la cua molt per davall la mitjana, hi ha,

entre una cosa i l’altra, creim que hi ha molta diferència.

Enguany en els pressuposts generals de l’Estat per al 2016 s’ha

proposat una inversió de159 milions d’euros, 142 per habitant,

que ens situa en el penúltim lloc, lluny dels 238 euros de

mitjana estatal.

Vivim anys de restriccions, vivim anys difícils, però Balears

sempre a la cua. No han estat obstacle aquest anys difícils per

preveure any rere any inversions milionàries en AVE,

inversions diríem no milionàries, sinó mil milionàries, en els

pressuposts generals de l’Estat per al 2016, 3.900 milions

d’euros prevists per a línies d’alta velocitat, i mentre nosaltres

ens hem de beure l’incompliment del conveni ferroviari.
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L’Estat no acompleix les inversions estatutàries, però

nosaltres, un any més, haurem d’aportar prop de 800 milions

d’euros al Fons de suficiència global i al Fons de garantia que

doten la resta de comunitats autònomes.

Tot això mentre les mateixes balances fiscals que ha

publicat el ministeri, les darreres les va publicar el juliol i feien

referència a l’any 2012, unes balances trucades, per dir-ho

d’alguna manera, i així i tot reconeixen un dèficit fiscal de

1.300 milions d’euros a les Balears. Dic balances trucades

perquè supòs que tots vostès saben que, per la seva

metodologia no tenen en compte els ingressos generats a les

Balears, els imposts, com pugui ser l’IVA pagat pels turistes,

mentre que evidentment sí que tenim en compte la despesa que

ens suposa mantenir les infraestructures i els serveis per acollir

aquest turisme.

El problema, ja per acabar, no són les inversions o no

només són les inversions, Balears té un problema de

finançament greu i, en opinió del nostre grup, aquest problema

només té una solució que és el concert econòmic, amb una

quota de solidaritat, hi ha de ser, que hi estam d’acord, però

concert econòmic. No aportar tot el que aportam a l’Estat per

a després rebre misèria i no tenir recursos, però almanco estar

en la mitjana de despesa educativa i sanitària.

Crec que... sí que és complicat que... i molt difícil que

l’Estat en aquests moments, en un any torni tota aquesta

inversió que ens deu, però sí que l’Estat entre no preveure res

i preveure els 1.200 milions, realment hi ha un tram important.

Per això donam suport a la proposta i reiter l’esmena que

seria... ara no la trob: “instar el Govern de les Illes Balears a

utilitzar els mitjans necessaris, inclosa la via judicial, per exigir

a l’Estat el compliment de les inversions previstes a la

disposició transitòria novena de l’Estatut.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Vull anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari d’El Pi a

aquesta proposició no de llei. El Pi donarà suport, com no pot

ser d’altra manera, a qualsevol proposta que intenti compensar

la injustícia financera que pateixen les Illes Balears i per tant

aquesta proposta està en aquesta línia i, per tant, ha de rebre el

nostre suport.

Després d’escoltar els portaveus del Partit Socialista i del

Partit Popular, la veritat és que no ens queda clar qui és el

culpable, crec que les culpes estan repartides, però nosaltres el

que volem, més enllà de cercar culpables i qui ha provocat que

no hagin arribat aquestes inversions, el que ens interessa és que

aquestes inversions arribin i per tant nosaltres, qualsevol crida,

qualsevol toc d’atenció, encara que sigui simbòlic, que aquestes

inversions s’han de produir, haurien d’arribar a les Illes Balears

ens sembla benvingut i ha de rebre el nostre suport.

Volem dir que molt sovint en el debat polític es diu que

aquella persona no acompleix la llei i que no acomplir la llei és

molt greu, i resulta que aquí hi ha una llei orgànica la qual el

Govern de l’Estat incompleix sistemàticament, sigui d’un color

polític o sigui d’un altre color polític, i resulta que no passa res,

i resulta que no només és que no passa res, sinó que ho

justificam en seu parlamentària, la qual cosa des del nostre punt

de vista no deixa de ser absolutament sorprenent.

Hem de tenir en compte que aquesta disposició del nostre

estatut, el que pretenia era compensar la insularitat, era un

règim transitori fins que arribàs la compensació de la insularitat

a través de la modificació del règim especial. Aquest règim

especial era el bessó de la qüestió i el bessó de la qüestió, aquí

se n’ha parlat molt poc, però el bessó de la qüestió és que el

Govern de les Illes Balears no ha estat capaç de presentar, se

suposa que hauria d’haver estat d’una manera consensuada amb

tots els grups parlamentaris, un règim especial, una modificació

del règim especial per a realment compensar d’una vegada per

totes la insularitat, que aquest era l’objecte principal de la

disposició. I al final, com passa molt sovint en aquesta terra,

ens quedam amb les miques, amb les engrunes, i per tant hem

de crear el debat i hem de generar una discussió sobre que no

hauríem de retornar un euro, és a dir, n’havíem de rebre (...),

n’hem rebut 300, però és clar, ara la discussió són les miques

d’aquests 300 a veure si els haurem de retornar. Realment, ens

falta molta ambició com a país.

Si aquestes inversions no es produeixen no és perquè no

siguin possibles, és perquè no hi ha voluntat política, perquè les

inversions faraòniques que fa l’Estat en els trens d’alta

velocitat, ja ho deia el diputat de MÉS per Mallorca, són

multimilionàries, i si hi hagués voluntat política és evident que

les inversions arribarien a les Illes Balears, però, com que no hi

ha aquesta voluntat política, nosaltres ens hem de discutir per

les miques, i l’AVE continua a todo tren, mai més ben dit,

valgui la redundància, d’aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres pensam que hem d’intentar aconseguir tot

allò que l’Estat es va comprometre a través d’una llei orgànica

a atorgar a les Illes Balears i sobretot en el que hauríem de fer

feina és en aconseguir d’una vegada per totes aquest règim

especial per a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies. No repetiré la lectura de la disposició

transitòria novena expressada a la proposició no de llei que

debatem avui, però sí vull recordar l’article 3 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears el qual estableix la insularitat

com a “fet diferencial que ha de ser tractat de forma específica

i diferenciada per tal que els ciutadans residents a les Illes

Balears tenguin les mateixes oportunitats de benestar i de

desenvolupament econòmic i social que la resta de l’Estat”.
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Cal recordar que les inversions estatutàries estan

reconegudes al nostre estatut i haurien de ser d’obligat

compliment si el que volem és un país en el qual la seva

ciutadania convisqui en igualtat de condicions. La realitat,

tossuda, ens recorda constantment que no és així, i en podem

donar exemples: l’Estat deu, des de l’any 2007, segons càlculs

del Govern, 1.300 milions d’euros, a més resten 500 milions

d’euros havent-hi dos convenis signats entre 2007 i 2011, la

realitat -tornem-hi- és que durant l’anterior legislatura el

Govern del PP no va reclamar les inversions estatutàries que

corresponen a Balears, ni va aprovar un règim especial l’any

passat, com determinava la llei, és a dir, parlam d’una

deixadesa que ha perjudicat tota la nostra comunitat.

Aquesta deixadesa la trobam en projectes com el de

l’Enclusa, el Centre d’Interpretació a Ferreries, perduda

pràcticament i que el Govern ha decidit reivindicar per la via

del contenciós administratiu; o és el cas d’inversions com el

Parc Bit d’Alaior, una inversió molt important per a Menorca

que ha de ser realitzada abans que acabi l’any 2015 i en la qual

el PP no ha fet res.

Però encara podem dir més coses, com que les Balears es

troben a la cua de les inversions, per al proper exercici suposen

124 euros per habitant, la xifra més baixa de tot l’Estat

espanyol, molt allunyada dels 699 de Castellà i Lleó o dels 504

per persona de Galícia; a més, la mitjana espanyola és de 242

euros per habitant, la qual cosa reflecteix la precària situació de

l’arxipèlag. En una situació semblant es troben els canaris, amb

127 euros per persona, i els catalans amb 145 euros, casualment

dues comunitats enfrontades amb l’executiu estatal.

Per tant, MÉS per Menorca votarà favorablement aquesta

proposició no de llei i reclamam a l’Estat que inclogui en els

pressuposts generals de l’Estat els recursos que ens

corresponen, perquè és de llei i és de justícia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Sr. Diputat Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, moltes gràcies, senyors i senyores diputats. La

veritat és que per a nosaltres, en aquest cas parl en nom de

Ciutadans, encara que parli en nom també del Grup Mixt, si

una cosa tenim clara és que aquesta comunitat està mal

finançada, poc fiançada, infra finançada, com ho vulguin dir, i

que això té una sèrie de causes o d’explicacions: el sistema de

finançament, la falta d’inversions estatutàries, com un règim

especial i, per tant, aquesta és una cosa que no discutirem, i

que, el contrari, tal com hem manifestat més d’un pic, el que

farem serà intentar arribar a un acord amb la resta de grups

parlamentaris perquè aquest dèficit es pugui palAliar i com més

aviat millor.

Quan escoltam, però, el que han estat aquests darrers anys

i un poc les acusacions creuades entre el Partit Socialista i el

Partit Popular sobre compromisos i incompliments,

evidentment podem opinar en funció de les dades i repartir

unes certes culpes o no repartir-les, no? Però, en tot cas, el que

sí és un fet és que han tengut una cosa no prevista, que és una

crisi econòmica, o, com a mínim, no prevista quan realment es

va firmar aquest..., quan es va aprovar l’Estatut d’Autonomia

i quan es varen aprovar aquestes inversions que ja anaven,

diguem, adjuntes, i la situació evidentment ha canviat. Creiem

que mantenir les mateixes quantitats o quantitats anàlogues a

las que s’havien acordat és anar, diguem, queda molt bé, si

volen des del punt de vista de la reivindicació d’uns drets

adquirits i també evidentment d’uns drets que estaven en un

document i que tenien un valor legal, com és evident, a una

disposició que estava vinculada a l’Estatut d’Autonomia, però

difícil de reivindicar des d’un cert pragmatisme i d’un cert

realisme. Fins i tot crec recordar, ara no ho tenc aquí davant,

crec que hi ha una sentència del Constitucional respecte d’una

petició també, en aquest cas del Govern de la Generalitat de

Catalunya, que reivindicava també el pagament d’una

d’aquestes inversions i, en canvi, hi ha una sentència, crec

recordar negativa, atenent una situació econòmica diferent.

Per tant, nosaltres, com a mínim, des de Ciutadans, creiem

que sense desestimar tot això que he dit al començament, és a

dir, aquesta necessitat, efectivament, de cercar vies per

incrementar la inversió de l’Estat aquí, a Catalunya, aquí,

perdó, a les Balears, ens pareix que no té massa sentit i que és

prou ilAlusori continuar reclamant el mateix que es reclamava

fa els anys que fos.

Per tant, nosaltres, en aquest cas com a Ciutadans, dintre del

Grup Mixt, deix de banda la meva companya de Grup Mixt,

que no hi té res a veure amb aquest vot, votaríem en contra

d’aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula per contradiccions, i

recordam que hi ha una esmena presentada pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula per tant el grup

proposant, el Sr. Andreu Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. A nosaltres l’esmena ens sembla bé,

ens sembla bé, de fet havíem redactat aquesta proposició per

mirar d’arribar a un cert consens, aquí el que es demana és

acomplir la llei; el que el Sr. Camps diu “proposta populista”

és tan senzill com acomplir l’Estatut d’Autonomia, no és res

més. Nosaltres canviaríem gustosament aquesta si hi hagués

unanimitat que digués que el Govern de l’Estat acompleixi

l’Estatut d’Autonomia, res més, si és així de senzill. Això és

una proposta populista? Sr. Camps, hauria de començar a

canviar els argumentaris per arguments, els argumentaris que

vostè empra són els mateixos que tota la legislatura passada;

vostè ha dit, textualment, que han fet un esforç titànic per gastar

el que faltava fins a arribar als 359 milions d’euros, comptant

que vostè mateix ha dit que se n’havien gastat 200, ha vengut

a dir que quatre anys per gastar 159 milions ha estat un esforç

titànic.

Escolti, això és un disbarat! I si ha estat un esforç titànic, bé

estan a l’oposició, permeti’m que ho digui.
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D’impossible compliment? Jo en aquesta proposició no

llegesc a cap moment que l’any que ve hi hauria d’haver 1.000

milions d’euros, no ho he dit jo, és més, he dit abans que una

esmena..., sap, el que hem dit, una esmena als pressuposts

generals de l’Estat és que es prorrogui quatre anys més la

disposició transitòria novena. Per tant, si l’any que ve

n’haguessin de venir 100 i l’altre any 700 ens aniria bé; a la

legislatura de Zapatero en varen venir 400 de mitjana, no cada

any; però ja ens aniria bé que de mitjana els propers quatre

anys venguessin 400 milions d’euros, el que no ens va bé són

74 milions d’euros.

Impossible compliment? L’AVE a Galícia n’inverteixen

més! A mi una mesura que em sembla correcta, tornar part de

la paga als funcionaris, 25%, hi havia una obligació legal? No,

són 252 milions d’euros. Aquí hi ha una obligació legal.

Impossible compliment, què m’està contant, què m’està

contant?

Vostè diu que..., conveni ferroviari, se’n varen gastar 57,

però en varen comprometre 200. L’interventor..., vostè sap com

funciona Intervenció? És impossible que aquest expedient

passàs si és exactament com ho diu vostè, impossible, estic

segur que això no és així, segur.

Vostè diu, amb la demagògia que els caracteritza, que 159

se’n va anar a despesa corrent. Obvien evidentment el principi

d’unitat de caixa, que és un principi sagrat, sagrat. Què després

es varen emprar per pagar nòmines? Això és perfectament

legal. O vostès no ho han fet mai? Quan tiraven de pòlisses de

crèdit també ho feien, no passa res, no passa res, és

perfectament legal això, perfectament legal. El que aquí tenim

és un problema que vostès, incomplint el punt 2 d’aquesta

disposició addicional, transitòria, perdó, que diu que el Govern

de la comunitat autònoma ha de proposar al Ministeri

d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per a l’execució

dels programes i accions estatals sobre R+D+I, etcètera, vostès

en quatre anys no en varen presentar ni un, i això és una

deixadesa i en això vostès tenen una certa responsabilitat. La

política ja els ho ha donat, però hem de veure si en tenen

qualcuna més. Perquè aquí vostès tenien obligació de reclamar

davant l’Estat, a mi m’és igual si a l’Estat governa el PP, d’aquí

a sis mesos governarà el Sr. Sánchez, probablement, confiï que

sigui així; si és així, em tendrà devora per reclamar els 400

milions de mitjana, de mitjana, per als propers quatre anys, clar

que sí, perquè nosaltres ens devem als ciutadans de les Balears,

hem de defensar els interessos de les Balears nosaltres ara. I

vostè aquí no ho fa, no ho han fet durant aquests anys.

Per què no ho hem de fer ara? Vostè està d’acord que

aquesta disposició transitòria es prorrogui quatre anys, els

quatre anys que no han vengut les inversions estatutàries? Estan

en contra d’això? És impossible que hi estiguin en contra! Que

això és el que es demana aquí, ho podem redactar de qualsevol

manera, a mi em sembla bé, i jo ja manifest el meu suport a

l’esmena que ha fet MÉS per Mallorca, però és que aquí el que

es demana de fet és que s’acompleixi la llei, no es demana res

més, l’Estatut d’Autonomia, el qual, per cert, vostès el varen

votar a favor aquest Estatut d’Autonomia.

La llei vostès podien proposar canviar-la a l’Estatut, podien,

tenen majoria absoluta, aquí la tenien i a l’Estat, vostès podien

proposar, no sé si ho haguessin aconseguit, la modificació, si

no es podia acomplir la llei la modifiquin, la modifiquin, vostès

ho podien proposar. Ara, el que no podien fer de cap manera és

incomplir-la, perquè quan un ciutadà incompleix la llei en

matèria fiscal bé que hi va el Sr. Montoro per pegar-li una

clatellada darrera, i ben fet està, no és que em queixi d’això,

ben fet està. Però la llei s’ha d’acomplir sempre i també pel

Govern, només faltaria, nosaltres som aquí per defensar els

interessos de les Balears, i vostès en aquest punt no els varen

defensar.

Nosaltres, el que proposam, oblidi’s del passat, vull retirar

les meves paraules del passat, vostè vol que de cara al futur, els

propers quatre anys, incomplint l’Estatut d’Autonomia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, Sr. Alcover, vagi acabant, per favor, vagi

acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... -ara acab- acomplint l’Estatut d’Autonomia ens arribin

aquesta mitjana de 400 milions que no han arribat? Digui sí o

no, simplement, ho redactam com vulgui, ho redactam com

vulgui, aquest és l’esperit d’aquesta PNL, i crec que és prou

innòcua en la seva redacció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Acabat el debat...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

... s’ha de preguntar... Per què demana la paraula, Sr.

Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, per dir que nosaltres estaríem disposats, si ens donen

cinc minuts, a redactar d’una altra manera la proposta, faltaria

més. I poder arribar a un consens.

EL SR. PRESIDENT:

Estan d’acord idò a fer una redacció de la proposta del Grup

Parlamentari Socialista?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Estaríem d’acord a reformular-la i que quedi més clar del

que sembla que...
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EL SR. PRESIDENT:

Idò així donam cinc minuts de recés, per veure si arribam a

qualque tipus d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, com a portaveu de la proposició.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo puc llegir el punt primer, però m’agradaria que el Sr.

Reus llegís el punt segon, o si me’l deixa jo el puc llegir.

El punt primer seria: “El Parlament ...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, però hi ha acord?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, doncs en aquest cas, em pot llegir la proposició no

de llei tal com ha quedat.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí. 

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a incloure en els seus pressuposts generals les inversions

previstes a la disposició transitòria novena de la Llei Orgànica

1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia

de les Illes Balears.”

Punt segon: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a utilitzar els mitjans necessaris,

inclosa la via judicial, per exigir de l’Estat el compliment de les

inversions previstes a la disposició transitòria novena de

l’Estatut d’Autonomia.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Per tant i, en conseqüència,

queda aprovat aquest text, que és la primera proposició no de

llei de la primera Comissió d’Hisenda d’aquesta legislatura i

esperam que això sigui un acte premonitori.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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